
 

 
U S N E S E N Í  

Z 16. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 11. 10. 2021 
 

 
 
Usnesení č. 335/10/2021   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 16. 

zasedání rady MO dne 11.10.2021.   

Z: starosta  
                   T: 10/2021 
Usnesení č. 336/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 3489/2 o výměře 5 m2, p.p.č. 3489/3 o výměře 24 m2 a p.p.č. 3489/4 o výměře 3 m2, oddělených 
(dle GP č. 4225-189/2021 ze dne 16.8.2021) z p.p.č. 3489, při ul. Za Tratí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních nemovitostí, za minimální kupní 
cenu 15.100,- Kč a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a 
zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM           T: 12/2021 
 
Usnesení č. 337/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  

p.p.č. 2974/3 o výměře 10 m2, oddělené (dle GP č. 4218-174/2021 ze dne 31.8.2021) z p.p.č. 2974/1, při 

ul. Borůvková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 

sousedních pozemků, za minimální kupní cenu 12.000,- Kč a ukládá TOM předložit majetkoprávní 

operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 

Z: TOM           T: 12/2021 
 
Usnesení č. 338/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 

údaj odstraněn], ve věci záměru směny pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou (ve vlastnictví 

Statutárního města Liberec) p.p.č. 719  / p.p.č. 791 / p.p.č. 1073.  

Z: TOM                                                                                                                                 T: 10/2021 
 
Usnesení č. 339/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu na veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle zákona č. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na „Zpracování 

analýzy rizik a zabezpečení objektu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010, Liberec - Vratislavice, 

jako místa potenciálního napadení měkkého cíle“, a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty k 

VZ a ukládá OKŠS zajistit realizaci výběrového řízení a oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

Z: OKŠS, starosta          T: 10/2021 

Usnesení č. 340/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje personální složení 

hodnotící komise na hodnocení nabídek veřejné zakázky, zadané dle zákona č. č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu Kulturního centra 

VRATISLAVICE 101010, Liberec - Vratislavice, jako místa potenciálního napadení měkkého cíle“ vč. 

náhradníků a to: 

členové komise: 

1. Bc. Lukáš Kajínek 

2. Ing. Ivan Zimmel 

3. Hana Zapadlová 



náhradníci: 

1. David Jelínek 

2. Bc. Veronika Šolcová  

3. Mg. Pavel Svoboda 

Z: OKŠS              T: 10/2021 

Usnesení č. 341/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu na veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle zákona č. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na „Zpracování 

Bezpečnostního plánu a Bezpečnostních procedur objektu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010, 

Vratislavice nad Nisou, jako místa potenciálního napadení měkkého cíle“, a ukládá starostovi podepsat 

příslušné dokumenty k VZ a ukládá OKŠS zajistit realizaci výběrového řízení a oslovit firmy k podání 

cenové nabídky. 

Z: OKŠS, starosta            T: 10/2021 

Usnesení č. 342/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje personální složení 

hodnotící komise na otevírání obálek a personální složení hodnotící komise na hodnocení nabídek 

veřejné zakázky, zadané dle zákona č. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, „Zpracování 

Bezpečnostního plánu a Bezpečnostních procedur objektu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010, 

Vratislavice nad Nisou, jako místa potenciálního napadení měkkého cíle“ vč. náhradníků a to: 

členové komise: 

1. Bc. Lukáš Kajínek 

2. Ing. Ivan Zimmel 

3. Hana Zapadlová 

náhradníci: 

1. David Jelínek 

2. Bc. Veronika Šolcová  

3. Mg. Pavel Svoboda 

Z: OKŠS             T: 10/2021 

Usnesení č. 343/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje znění Deklarace o 

provozu stezek pro účely realizace akce „Traily ve Vratislavicích – 2. etapa“, mezi Městským obvodem 

Liberec – Vratislavice nad Nisou a Městskými lesy Liberec, p. o., a ukládá starostovi Deklaraci 

podepsat.  

Z: OKŠS             T: 10/2021 

Usnesení č. 344/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 

otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce 

s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „VAPARK VRATISLAVICE N.N. - KOMUNIKACE“, dle 

důvodové zprávy, ruší veřejnou zakázku malého rozsahu a ukládá starostovi podepsat příslušné 

rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.  

Z: starosta, TO           T: 10/2021 

Usnesení č. 345/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace na stavební práce zadanou jako VZMR ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů na stavbu „VAPARK 



VRATISLAVICE N. N. – LESNÍ TRAILY – 2. ETAPA“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné 

zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 

Z: starosta, TO           T: 10/2021 

Usnesení č. 346/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 

soutěže o veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektřiny“ pro Městský obvod Liberec – 

Vratislavice nad Nisou a jeho organizace, která byla zadána v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ, 

schvaluje zrušení veřejné zakázky z důvodu nepředložení žádné cenové nabídky, ukládá starostovi 

podepsat rozhodnutí o zrušení soutěže o veřejnou zakázku.   

Z: starosta, KT           T: 10/2021 

Usnesení č. 347/10/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje nabídku sdružených 

dodávek elektřiny na dobu nezbytně nutnou dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvu 

a zároveň zahájit kroky k vypsání nového výběrového řízení. 

Z: starosta, KT           T: 10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
      Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
            místostarosta                                                                                             starosta 

 


